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ADSEFYDLU: Canllawiau ar Werthuso Gwasanaethau ar ôl COVID-19  
DIBEN 

Mae'r papur hwn yn nodi canllawiau a fframwaith a all helpu byrddau iechyd, awdurdodau lleol 
a gwasanaethau trydydd sector i ddeall y galw am wasanaethau adsefydlu yn y pedair 
poblogaeth y mae pandemig COVID-19 wedi effeithio arnynt, a gwerthuso effaith y 
gwasanaethau adsefydlu hynny.  

Mae'n cefnogi Adsefydlu: Fframwaith ar gyfer Parhad ac Adferiad 2020 i 2021, ynghyd ag 
Adsefydlu: Canllawiau ar ôl COVID-19 a Modelu Gwasanaethau Adsefydlu ar ôl COVID-19, 
sydd  ar gael yma.  

Diffinnir Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth fel defnydd cyfartal, cynaliadwy a thryloyw o'r 
adnoddau sydd ar gael i sicrhau canlyniadau a phrofiadau gwell i bawb (Hurst et al, 2019). Er 
mwyn darparu gwasanaethau adsefydlu seiliedig ar werth ledled Cymru, mae angen y 
canlynol: 

1. Data gwell: dealltwriaeth o'r defnydd a wneir o adnoddau (gan gynnwys amser staff, 
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr) a'r canlyniadau a'r pwysigrwydd sy'n bwysig i 
gleifion  

2. Tystiolaeth well: dealltwriaeth o'r hyn sy'n llwyddo i gynyddu gwerth. Er mwyn cyflawni 
hyn, mae angen tystiolaeth well o effeithiolrwydd yr hyn sy'n digwydd ym myd go iawn y 
GIG. Gall hyn helpu i lywio penderfyniadau am yr adnoddau a ddefnyddir ac a ddyrennir.  

3. Gwaith ymgysylltu amlddisgyblaethol, gan gynnwys pob rhanddeiliad, yn enwedig 
defnyddwyr gwasanaethau. Mae angen sgiliau amrywiol, a rhaid cynnwys llawer o grwpiau 
proffesiynol. Ond mae gwerth yn golygu pethau gwahanol i bobl/rhanddeiliaid gwahanol, 
ac mae yna lawer o safbwyntiau gwahanol ar unrhyw un adeg.    

 

NODAU  

Nod y fframwaith gwerthuso yw helpu sefydliadau a gwasanaethau i ddarparu gwasanaethau 
adsefydlu Seiliedig ar Werth i bobl y mae COVID-19 wedi effeithio arnynt: 

1. Olrhain adferiad unigolyn dros amser ar ei lwybr adsefydlu ar draws lleoliadau iechyd a 
chymunedol 

2. Meithrin dealltwriaeth ymhlith y pedair poblogaeth y mae'r pandemig wedi effeithio arnynt 
ynghylch y canlynol: 

a. y galw am wasanaethau adsefydlu 

b. effaith gwasanaethau adsefydlu  

3. Llywio'r gwaith o gynllunio ac ariannu gwasanaethau o ansawdd uchel i gefnogi 
gwasanaethau adsefydlu ar ôl COVID-19  

4. Gwerthuso effeithiolrwydd eu hymyriadau i lywio'r gwaith o ddatblygu a thrawsnewid 
gwasanaethau 

Hefyd, gall y fframwaith wneud y canlynol: 

 helpu i feithrin dealltwriaeth o effaith y pandemig ar wasanaethau iechyd, gofal 
cymdeithasol a thrydydd sector 

 helpu i ddatblygu gwasanaethau adsefydlu mwy di-dor ac integredig yn y dyfodol 

 

 

 

https://llyw.cymru/fframwaith-adsefydlu-gwasanaethau-iechyd-chymdeithasol-2020-i-2021-0?_ga=2.227872596.892371783.1594644958-1476912746.1526723350
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ANSAWDD 

Mae'r fframwaith gwerthuso yn nhabl un yn seiliedig ar fframwaith a phroses ddylunio system 
gyfan sy'n defnyddio dull Atebolrwydd yn Seiliedig ar Ganlyniadau (RBATM) ac yn canolbwyntio 
ar atebolrwydd gwasanaethau adsefydlu am eu perfformiad. Mae'n gyson â'r Fframwaith 
Clinigol Cenedlaethol ac egwyddorion Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth. 

Datblygwyd y fframwaith gan un o is-grwpiau Grŵp Gorchwyl a Gorffen Adsefydlu Cynllunio 
ac Ymateb COVID-19 gyda chymorth gan y Tîm Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth, Cedar, grŵp 
cyfeirio Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, grŵp modelu, rhwydweithiau clinigol a 
phroffesiynol cenedlaethol 

Pwy yw'r boblogaeth? 

Mae'r boblogaeth yn cynnwys pawb y mae COVID-19 wedi effeithio arnynt: 

1. Pobl sy'n adfer o COVID-19, gan gynnwys y rhai hynny a arhosodd yn y gymuned a'r 
rhai sydd wedi cael eu rhyddhau ar ôl cyfnod estynedig mewn lleoliad gofal 
critigol/ysbyty; 

2. Pobl sydd bellach yn wynebu risg o ran eu hiechyd a'u gweithrediad o ganlyniad i 
oedi mewn gofal a gynlluniwyd; 

3. Pobl a wnaeth osgoi defnyddio gwasanaethau iechyd yn ystod y pandemig ac sydd 
bellach yn wynebu mwy o risg o afiechyd oherwydd oedi cyn cael diagnosis a 
thriniaeth; 

4. Pobl sy'n delio ag effeithiau corfforol ac iechyd meddwl y cyfyngiadau symud. 

Y canlyniad rydym yn anelu at ei gyflawni ar gyfer y boblogaeth hon 

Bod pawb y mae un o bedwar niwed COVID-19 wedi effeithio arnynt yn dychwelyd i'w lefel 
eithaf o annibyniaeth a llesiant.  

Dangosyddion Canlyniadau'r Boblogaeth 

Dim ond un elfen o'r system gyfan a fydd yn helpu i gyflawni'r canlyniad hwn yw adsefydlu. 
Mae'r elfennau eraill yn cynnwys: 

 Cyflyrau iechyd sylfaenol a chydafiachedd   

 Triniaeth feddygol 

 Ffactorau economaidd-gymdeithasol 

 Ffactorau amgylcheddol 

Fodd bynnag, mae'n dal yn bwysig ceisio nodi'r galw am wasanaethau adsefydlu a'u heffaith 
benodol.  

Mae tabl un yn nodi fframwaith gwerthuso gwasanaethau adsefydlu sy'n annog clinigwyr, 
gwasanaethau a sefydliadau i ganolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i 
ddefnyddwyr eu gwasanaethau.  Yn unol ag egwyddorion Gofal 
Iechyd Seiliedig ar Werth (Ffig 1), mae'n bwysig casglu data o 
safbwynt sy'n canolbwyntio ar y person ynghylch y canlynol: 

 Ansawdd y gofal (chwarter dde uchaf tabl un) 

 Costeffeithiolrwydd (ochr chwith tabl un) 

 Canlyniadau (chwarter dde isaf tabl un) 

 

Ffigur Un: Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth 
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Tabl Un: Fframwaith Gwerthuso Gwasanaethau Adsefydlu 

 Nifer (Costeffeithiolrwydd) Ansawdd 

Y
m
d
r
e
c
h 

Faint? 

Nifer y bobl a gafodd wasanaethau 
adsefydlu oherwydd y canlynol: 

 Effaith uniongyrchol COVID-19, 
poblogaeth 1 

 Effaith anuniongyrchol COVID-19, 
poblogaethau 2, 3, 4 
 

Hyd yr arhosiad yn y gwasanaeth  

 

Pa mor dda? 

Mesur profiad cofnodedig cleifion 

Dwysedd yr adsefydlu a ddarparwyd 

Ymatebolrwydd gwasanaethau 
adsefydlu 

Lleoliad yr adsefydlu – cartref, ysgol, 
lleoliad cymunedol, ysbyty  

Y math o ymyriadau adsefydlu – 
wyneb yn wyneb, grŵp, rhithwir 

E
ff
a
it
h 

  

 

 

Nifer y bobl sydd wedi dychwelyd i'w 
lefel flaenorol o annibyniaeth a llesiant 

Nifer y bobl sy'n hyderus i reoli eu 
hiechyd yn yr hirdymor (PROM) 

Nifer y bobl y mae eu nam wedi gwella 
(COM) 

Nifer y bobl y mae lefel eu 
gweithgarwch wedi gwella  
(PROM/COM) 

Nifer y bobl y mae eu llesiant wedi 
gwella (PROM) 

Nifer y bobl sydd wedi cyflawni nodau a 
nodwyd ganddynt ac sy'n bwysig iddynt  

Nifer y bobl sydd wedi dychwelyd i 
alwedigaeth/gweithgarwch seiliedig ar 
waith/cyfranogiad ystyrlon 

 

 

Canlyniadau 

Canran y bobl sydd wedi dychwelyd 
i'w lefel flaenorol o annibyniaeth a 
llesiant (PROM) 

Canran y bobl sy'n hyderus i reoli eu 
hiechyd yn yr hirdymor (PROM) 

Canran y bobl y mae eu nam wedi 
gwella (COM) 

Canran y bobl y mae lefel eu 
gweithgarwch wedi gwella  
(PROM/COM) 

Canran y bobl y mae eu llesiant wedi 
gwella (PROM) 

Canran y bobl sydd wedi cyflawni nodau 
a nodwyd ganddynt ac sy'n bwysig 
iddynt  

Canran y bobl sydd wedi dychwelyd i 
alwedigaeth/gweithgarwch seiliedig ar 
waith/cyfranogiad ystyrlon 

 

Mae tabl dau yn cynnwys rhai o'r offerynnau neu'r adnoddau a ddefnyddir yn gyffredin ledled 
Cymru i gofnodi'r canlyniadau a nodir yn chwarter chwith isaf tabl un. Caiff rhai o'r rhain eu 
cofnodi gan glinigwyr (COM) a chaiff rhai eu cofnodi gan gleifion (PROM) Mae'r mesurau 
wedi'u rhannu'n grwpiau yn dibynnu ar ba agwedd ar iechyd y maent yn canolbwyntio arni, 
yn unol â Dosbarthiad Sefydliad Iechyd y Byd o'r Gallu i Weithredu, Anabledd ac Iechyd 
(gweler atodiad un am ddiffiniadau). 

Mae'r tabl hwn yn canolbwyntio ar yr adnoddau a ddefnyddir gan grwpiau proffesiynol ac ar 
draws cyflyrau iechyd neu a argymhellir gan grwpiau cenedlaethol. Mae nifer o adnoddau 
eraill sy'n mesur canlyniadau mewn perthynas â chyflyrau iechyd neu boblogaethau penodol 
neu a ddefnyddir gan un proffesiwn yn unig.  

 

Oes unrhyw un yn 
well ei fyd? 
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Tabl Dau: Mesurau canlyniadau cyffredin ac adnoddau a ddefnyddir mewn 
gwasanaethau ledled Cymru 

Mesur Adnoddau 

Canran y bobl sy'n 
hyderus i reoli eu hiechyd 
yn yr hirdymor  

Mesur Gweithgarwch Cleifion, Graddfa Hunaneffeithiolrwydd Cyffredinol, 
Mesur Canlyniadau Therapi, Hunanasesiad Galwedigaethol (OSA) 
Fersiwn 2.2, Mesur Canlyniadau Therapi Galwedigaethol Treforys 
(MOTOM) 

Canran y bobl sydd wedi 
dychwelyd i'w lefel 
flaenorol o annibyniaeth a 
llesiant  

EuroQol 5d (EQ5D-5L), Atodlen Asesu Anabledd Sefydliad Iechyd y Byd 
2.0 (WHO-DAS 2.0), fersiwn Iechyd Byd-eang 1.2 y System Wybodaeth 
Mesur Canlyniadau a Gofnodir gan y Claf (PROMIS Global10 v1.2), 
Astudiaeth o Ganlyniadau Meddygol (MOS), Arolwg Iechyd Byr 36 Eitem 
(SF-36), SF-12 

Canran y bobl y mae eu 
nam wedi gwella  

 

Blinder 

Graddfa Difrifoldeb Blinder [FSS], Graddfa Effaith 
Blinder [FIS], Rhestr Blinder Fer [BFI]) Rhestr 
Symptomau Blinder [FSI], Asesiad Amlddimensiynol o 
Flinder [MAF], a Rhestr Symptomau Blinder 
Amlddimensiynol [MFSI] 

Gwybyddiaeth 
Asesiad Gwybyddol Montreal (MoCA), Mini-Archwiliad 
Gwybyddol Addenbrooke (M-ACE-III), Archwiliad 
Gwybyddol Addenbrooke III (ACE-III) 

Gweithrediad y 
Corff 

Graddfa Cydbwysedd Berg, cryfder y cyhyrau, Graddfa 
Symudedd yr Henoed, Mynegai Symudedd Rivermead, 
Gafael y llaw, Graddfa Rankin wedi'i Haddasu, Graddfa 
Gweithgareddau Bywyd Beunyddiol Estynedig 
Nottingham (NEADL) 

Gweithrediad 
yr Arennau 

Prawf cerdded chwe munud, prawf eistedd i sefyll, 
Holiadur St George, Graddfa Diffyg Anadl Borg, 
Graddfa Diffyg Anadl y Cyngor Ymchwil Feddygol 

Hwyliau 
Holiadur Iechyd Cleifion (PHQ) 9, Anhwylder Gorbryder 
Cyffredinol (GAD) 7, Graddfa Gorbryder ac Iselder yn 
yr Ysbyty (HADS), Holiadur Sgrinio Trawma (TSQ) 

Cyfathrebu 
Holiadur Cyfathrebu La Trobe  

 

Llwnc/Llais 

Mynegai Nam ar y Llais (VHI), GRBAS, Mynegai 
Symptomau Adlif (RSI), EAT-10, Graddfa Cymeriant 
drwy'r Geg (FOIS), Graddfa'r Llwybr Anadlu, y Llais a'r 
Llwnc (AVS), Holiadur Hypersensitifrwydd y Laryncs 
Newcastle  

Canran y bobl â lefel well 
o weithgarwch  

Mesur Canlyniadau Swydd Derby, Mynegai Barthel, FIM, FIM+FAM, Sgôr 
Eiddilwch Rockwood, Graddfa Gweithgareddau Byw Beunyddiol 
Estynedig Nottingham (NEADL) 

Canran y bobl â gwell 
llesiant  

Graddfa Llesiant Meddyliol Warwick-Edinburgh (WEMBS), ReQol, Mesur 
Canlyniadau CORE, CORE-10, DISC, TSQ 

Canran y bobl sydd wedi 
cyrraedd nodau sy'n 
bwysig iddynt  

Graddfa Cyrraedd Nodau, Mesur Canlyniadau Therapi Wedi'i Addasu, 
Mesur Perfformiad Galwedigaeth Canada (COPM), Hunanasesiad 
Galwedigaethol (OSA) Fersiwn 2.2 (MOHO), Llwyddwyd i Gyrraedd 
Nodau Do/Naddo/Yn rhannol  

Mae yna adnodd ar-lein sy'n dangos pa adnoddau sydd wedi'u cyfieithu i'r Gymraeg a'u 
dilysu: dolen yma. 

Mae yna nifer o adnoddau i helpu i ddeall y galw o safbwynt gwasanaeth neu o safbwynt 
sefydliadol. Mae'r Adnodd Categoreiddio Cleifion, Adnodd Dibyniaeth Therapi Northwick Park, 

http://micym.org/llais/static/indexCym.html
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Adnodd Dibyniaeth Nyrsio Northwick Park, y Raddfa Cymhlethdod Anghenion a Darpariaeth 
ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol Hirdymor a'r Raddfa Cymhlethdod Adsefydlu i gyd wedi'u 
cynllunio i'w defnyddio ym maes anafiadau i’r ymennydd neu niwroadsefydlu. Gallant fod yn 
adnoddau defnyddiol i'w defnyddio wrth gynllunio pa wasanaethau adsefydlu y dylai rhywun 
eu cael, neu lle y gellir diwallu ei anghenion, yn hytrach nag fel mesur canlyniadau. 

ARGYMHELLIAD 

Argymhellir y dylai ymarferwyr, gwasanaethau a sefydliadau ddefnyddio'r fframwaith 
gwerthuso hwn i'w helpu i ddewis y mesurau a'r adnoddau sydd fwyaf perthnasol i ddangos y 
gwerth i ddefnyddwyr eu gwasanaethau a'r effaith arnynt. Wrth wneud hynny, mae'n bwysig 
ystyried baich y gwaith o gwblhau holiaduron a chasglu data ar ddefnyddwyr gwasanaethau 
a chlinigwyr.  

Lle bynnag y bo'n bosibl, dylid defnyddio'r un adnoddau a mesurau ar draws nifer o 
wasanaethau a llwybrau cleifion, a defnyddio'r nifer lleiaf posibl.  

Cam Un: Adferiad 

Er mwyn gallu olrhain adferiad unigolyn dros gyfnod ei lwybr adsefydlu ar draws lleoliadau 
iechyd a chymunedol, argymhellir y dylai pob gwasanaeth a sefydliad ddefnyddio'r un mesur 
lefel uchel o annibyniaeth a llesiant (PROM). 

 EuroQoL EQ5D-5L 

Mae'r adnodd hwn eisoes ar gael yn genedlaethol yn Gymraeg a Saesneg. Gall sefydliadau 
neu wasanaethau ddewis defnyddio mesurau ychwanegol sy'n cynnwys cwestiynau manylach 
ac a all fod yn fwy sensitif i agweddau penodol ar lefel gweithgarwch neu lesiant unigolyn, er 
enghraifft: 

 Fersiwn Iechyd Byd-eang 1.2 10 eitem y System Wybodaeth Mesur Canlyniadau a 
Gofnodir gan y Claf (PROMIS Global 10v1.2), sy'n gofyn i bobl adrodd ar y saith diwrnod 
diwethaf. Mae yna fersiwn Gymraeg a fersiwn PROMIS 7+2 Byd-eang Procsi Pediatrig 
a Rhieni 9 eitem.  

 Atodlen Asesu Anabledd Fersiwn 2.0 12 eitem Sefydliad Iechyd y Byd, sy'n gofyn i bobl 
adrodd ar y 30 diwrnod diwethaf.  

Mae'r ddau adnodd hyn wedi bod yn destun astudiaethau cymharu cadarn sy'n eu galluogi i 
gael eu mapio i EQ5D-5L.  

Cam Dau: Galw 

Er mwyn meithrin dealltwriaeth genedlaethol a lleol o'r galw am wasanaethau adsefydlu ar 
gyfer y pedair poblogaeth y mae'r pandemig wedi effeithio arnynt, gofynnir i sefydliadau a 
gwasanaethau gasglu data ar y canlynol: 

 nifer y bobl y mae COVID-19 wedi effeithio arnynt sy'n defnyddio eu gwasanaethau (yn 
uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) 

 hyd yr arhosiad yn y gwasanaeth 

 nifer y cysylltiadau  

 nifer y gweithwyr proffesiynol gwahanol dan sylw ym maes iechyd a gofal cymdeithasol 

 y math o ymyrraeth: ymgynghoriad wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu rithwir 

Mae hyn yn cyd-fynd â'r ymdrech strategol genedlaethol i sicrhau bod adsefydlu yn parhau i 
fod yn flaenoriaeth allweddol a pharhaus ar bob lefel er mwyn cefnogi adferiad y boblogaeth 
o effeithiau pandemig COVID-19, a sicrhau cynaliadwyedd hirdymor y system iechyd a gofal 
cymdeithasol. 
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Cam Tri: Effaith 

Er mwyn meithrin dealltwriaeth leol a chenedlaethol o effaith neu effeithiolrwydd 
gwasanaethau adsefydlu ar y pedair poblogaeth y mae'r pandemig wedi effeithio arnynt, 
awgrymir y dylai pob gwasanaeth a sefydliad ddefnyddio'r un mesur hunaneffeithiolrwydd yn 
unol ag argymhellion y Grŵp Seicoleg Cymru Gyfan: 

 Graddfa Hunaneffeithiolrwydd Cyffredinol 

Argymhellir hefyd y dylai sefydliadau a gwasanaethau ddewis cyfres o adnoddau canlyniadau 
o dabl dau sy'n adlewyrchu nod bwriadedig yr ymyrraeth dan sylw. Gall hyn fod ar lefel nam, 
gweithgarwch neu gyfranogiad. Dylid ystyried y ffactorau a nodir yn Atodiad Dau, gan 
gynnwys: 

 y boblogaeth benodol  

 rhyngweithiadau â gwasanaethau a chydafiachedd  

 priodweddau seicometrig 

Mae rhai o'r setiau data a argymhellir gan grwpiau arbenigol neu grwpiau proffesiynol penodol 
wedi'u cynnwys yn Atodiad Tri.  

Cam Pedwar: Ansawdd 

Er mwyn deall ansawdd ymyrraeth adsefydlu, bydd angen i sefydliadau a gwasanaethau 
gasglu data ar y canlynol: 

 Profiad defnyddwyr gwasanaethau yn unol â chanllawiau cenedlaethol  

 Ymatebolrwydd eu gwasanaeth – y cyfnod o amser rhwng yr atgyfeiriad a'r cyswllt 
cyntaf 

 Pa mor agos i'r cartref y darparwyd yr adsefydlu – lleoliad yr ymyrraeth 

Cam Pump: Casglu, Coladu ac Adrodd ar Ddata 

Mae angen i sefydliadau a gwasanaethau sicrhau bod eu systemau clinigol presennol yn 
cofnodi'r data ar alw ac ansawdd sy'n gysylltiedig â gwasanaethau adsefydlu drwy 
ddefnyddio codau priodol. 

Lle bynnag y bo'n bosibl, dylid hefyd gynnwys data ar adferiad ac effaith mewn systemau 
clinigol, megis System Gwybodaeth Glinigol a Gofal Cymru (WCCIS), Dr Doctor a Patient 
Knows Best (PKB), ond cydnabyddir mewn rhai achosion, yn enwedig o ran profiad y claf, 
nad yw hyn yn bosibl. Gallai fod angen defnyddio adnoddau ar-lein sy'n gydnaws â'r GDPR, 
megis Microsoft Teams a Smart Survey. 

Dylai sefydliadau a gwasanaethau sicrhau bod ymarferwyr yn eu gwasanaethau adsefydlu yn 
glir ynghylch pa fesurau canlyniadau clinigol y dylent eu defnyddio a phryd y dylent eu 
defnyddio; yn ddelfrydol ar ddechrau ac ar ddiwedd pob cyfnod gofal. Hefyd, mae angen 
canllawiau clir arnynt ar sut a ble y dylent eu cofnodi.  

Lle bynnag y bo'n bosibl, dylai gwasanaethau a sefydliadau weithio gyda rhanddeiliaid, gan 
gynnwys defnyddwyr gwasanaethau i ystyried y canlynol:  

Dylai gwasanaethau a sefydliadau ddatblygu systemau lleol ar gyfer coladu a chofnodi'r data 
er mwyn llywio darpariaeth gwasanaethau lleol. Fodd bynnag, yn y tymor hwy, dylai fod yn 
bosibl cynnwys data yn y storfa ddata genedlaethol er mwyn llywio gwaith y Tîm Gofal Iechyd 
Seiliedig ar Werth o ddatblygu dangosfwrdd data adsefydlu. Mae'r gwaith hwn yn mynd 
rhagddo. Bydd safoni'r broses o werthuso gwasanaethau adsefydlu nawr yn ei gwneud yn 
gynt ac yn haws cyflawni hyn yn y tymor hwy.  

 

http://www.wales.nhs.uk/governance-emanual/profiadau-cleifion


7 

 

CYFEIRIADAU 

Hurst L, Mahtani K, Pluddemann A, Lewis S, Harvey K, Briggs A, Boylan A-M, Bajwa R, 
Haire K, Entwistle A, Handa A a Heneghan C. Defining Value-based Healthcare in the NHS: 
adroddiad CEBM Mai 2019. https://www.cebm.net/2019/04/defining-value-based-healthcare-
in-the-nhs/  

   

 

ATODIAD UN: Dosbarthiad Sefydliad Iechyd y Byd o'r Gallu i Weithredu, Anabledd ac 
Iechyd 

https://www.who.int/classifications/icf/icfbeginnersguide.pdf?ua=1  

Gweithrediadau'r Corff yw gweithrediadau ffisiolegol systemau'r corff (gan gynnwys 
gweithrediadau seicolegol).             

Strwythurau'r Corff yw rhannau anatomegol o'r corff megis organau, breichiau a choesau, 
neu eu cydrannau.   

Namau yw problemau gyda gweithrediad neu strwythur y corff megis gwyriad neu golled 
sylweddol.   

Gweithgarwch yw pan fydd unigolyn yn cyflawni tasg neu weithred.  

Cyfyngiadau Gweithgarwch yw anawsterau y gall unigolyn eu profi wrth gyflawni 
gweithgareddau.  

Cyfranogiad yw cymryd rhan mewn sefyllfa mewn bywyd.  

Cyfyngiadau Cyfranogi yw problemau y gall unigolyn eu hwynebu wrth gymryd rhan mewn 
sefyllfaoedd mewn bywyd.  

Ffactorau Amgylcheddol yw'r amgylchedd ffisegol, cymdeithasol ac agweddol y mae pobl 
yn byw ynddo. 

 

ATODIAD DAU: Ffactorau i'w hystyried wrth ddewis adnodd canlyniadau 

Mae mesurau canlyniadau yn helpu i asesu ansawdd ac effaith ymyrraeth neu wasanaeth 
adsefydlu. Bydd adnoddau gwahanol yn mesur y canlyniad mewn poblogaethau a 
sefyllfaoedd gwahanol.  

Yn gyntaf, mae angen i chi ystyried pwy yw'r boblogaeth rydych yn darparu eich ymyrraeth 
neu wasanaeth iddi, er enghraifft: 

 Ystod oedran – oedolion, pobl hŷn, plant  

 Pobl â namau gwybyddol neu anableddau dysgu, pobl ag anawsterau cyfathrebu 

 Argaeledd fersiwn Gymraeg (gwiriwch wefan Mesurau Iechyd Cymraeg 
http://micym.org/llais/static/indexCym.html)  

 Cyflwr meddygol – a yw'n grŵp cyflwr benodol, megis goroeswyr strôc neu bobl sy'n 
byw gyda chyflwr anadlol, neu a yw'n grŵp mwy cyffredinol – er enghraifft unrhyw un 
y mae un o bedwar niwed COVID-19 wedi effeithio arno. 

Yna mae angen i chi benderfynu pa effaith y gallai eich ymyrraeth neu wasanaeth ei chael, 
yn eich barn chi – pa ganlyniad y byddech yn disgwyl i unigolyn ei gyflawni. A ydych yn 
ceisio effeithio ar y canlynol:  

 iechyd a llesiant cyffredinol yr unigolyn 

 hyder yr unigolyn 

https://www.cebm.net/2019/04/defining-value-based-healthcare-in-the-nhs/
https://www.cebm.net/2019/04/defining-value-based-healthcare-in-the-nhs/
https://www.who.int/classifications/icf/icfbeginnersguide.pdf?ua=1
http://micym.org/llais/static/index.html
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 iechyd meddwl yr unigolyn 

 gallu'r unigolyn i reoli ei gyflwr ei hun  

 nam penodol (llwnc, cydbwysedd, pwysau, hwyliau)  

 gweithgarwch (cerdded, hunanofal, rhyngweithio cymdeithasol, llesiant)  

 cyfranogiad yr unigolyn (rhyngweithio amgylcheddol, gweithgareddau 
galwedigaethol, rolau teuluol, rhwydweithiau cymdeithasol). 

Mae angen i chi ystyried pwy fydd yn gweinyddu'r adnodd 

 a fydd yr unigolyn yn ei hunanweinyddu (mesur canlyniadau a gofnodir gan y claf 
(PROM)? 

 a yw'n adnodd sy'n benodol i broffesiwn (gweler hyfforddiant isod)? 

 a all nifer eang o weithwyr proffesiynol neu ddefnyddwyr gwasanaethau (iechyd a 
gofal cymdeithasol/trydydd sector) ei ddefnyddio? 

Yn olaf, mae angen i chi ystyried y canlynol:  

 Natur ryngweithredol – a ellir ei ddefnyddio ar draws nifer o systemau sy'n bodoli 
eisoes  

 Gofynion hyfforddi 

 Goblygiadau cost 

 

ATODIAD TRI: Mesurau a argymhellir gan wasanaethau arbenigol a grwpiau 
proffesiynol  

 

Mesur Canlyniadau Adsefydlu Arbenigol Cydweithredol y DU (UKROC)  

http://www.ukroc.org/  

Mae set ddata lawn UKROC yn cynrychioli is-set adsefydlu cleifion mewnol y set ddata 
Cyflyrau Niwrolegol Hirdymor. Mae'n cynnwys 30 o eitemau o ddata ar ddemograffeg a 
phrosesau ar gyfer pob achos a dderbyniwyd ynghyd â'r canlynol:  

 Y Raddfa Cymhlethdod Adsefydlu (RCS-E) (fel mesur anghenion adsefydlu)  

 O leiaf un o blith cyfres y cytunwyd arni o fesurau canlyniadau, sy'n cynnwys:  

o Set ddata lawn – FIM ± FAM y DU  

o Set ddata ofynnol – Mynegai Barthel (Llawlyfr Wade a Collin 1988) 

 Graddfa Dibyniaeth ac Asesiad o Anghenion Gofal Northwick Park – i ganfod 
costeffeithlonrwydd  

 

Y Rhwydwaith Archwilio ac Ymchwil Trawma (TARN) 

https://www.tarn.ac.uk/  

Dylid cofnodi Graddfa Coma Glasgow (GCS) ar gyfer pob claf 

Canlyniadau a Gofnodir gan y Claf: 

 Profiad Cleifion yn yr ysbyty 

 EQ5D-5L 

http://www.ukroc.org/
https://www.tarn.ac.uk/
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 VAS (Graddfa Analog Weledol) lle mae cleifion yn nodi sut maent yn teimlo ar raddfa 
o 0 (yr iechyd gwaethaf posibl) i 100 (yr iechyd gorau posibl) 

 Statws cyflogaeth/addysg cyn yr anaf.  

 

 

Grŵp Seicoleg Cymru Gyfan 

Canran y bobl sy'n hyderus i reoli eu hiechyd yn 
yr hirdymor  

Graddfa Hunaneffeithiolrwydd Cyffredinol 

Canran y bobl sydd wedi dychwelyd i'w lefel 
flaenorol o annibyniaeth a llesiant  

EQ-5D-5L, WHO - DAS 

Canran y bobl â llesiant/hwyliau gwell 
PHQ 9, GAD 7, TSQ  

CORE-10, 34 ac LD, DISC, HADS,  

Canran y bobl sydd wedi cyrraedd nodau sy'n 
bwysig iddynt  

GAS, Recovery Star 

 

 

RCSALT 

Mesur  

Canran y bobl sydd wedi dychwelyd i'w lefel 
flaenorol o annibyniaeth a llesiant  

TOMS-SALT 

Canran y bobl y mae eu nam wedi gwella  Mynegai Nam ar y Llais (VHI) 

GRBAS 

Mynegai Symptomau Adlif (RSI) 

EAT-10 

Graddfa Cymeriant drwy'r Geg (FOIS) 

Graddfa'r Llwybr Anadlu, y Llais a'r Llwnc (AVS)  

Holiadur Hypersensitifrwydd y Laryncs 
Newcastle  

Canran y bobl â lefel well o weithgarwch  Holiadur Cyfathrebu La Trobe 

 

 


